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OBEC RAJECKO
-J

KYNOLOGOVE
Veřejnoprávní smlouva
o poskytnutí dotace dle zákona č. 25012000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územníchrozpočtů,ve znění pozdějšíchpředpisů
Na základě usnesení Zastupitelstva obce Ráječko č. 7/10 ze dne 21,12.2020 a žádosti
spolku o dotaci ze dnelzavitaji nížeuvedené smluyní strany podle ustanovení § 10a odst. 5
zákona ě.25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů,ve zněni pozdějších
předpisů, tuto veřejnoprávní smlouvu:

Smluvní strany

:

)

poslEtovatel; Obec Ráječko
Nám. 1. Máje č.250
679 02 Ráječko
IČ: 00280844
Čísloúčtu: 5525631/0100
Zastoupená Vítem Rajtšlégrem, starostou obce
e-mail : ouraj ecko@raj ecko.cz
a

příjemce:

Název spolku: Kynologický klub Ráječko, pobočný spolek
Sídlo spolku: Ráječko, Nám.l. máje č. 1,679 02

Ič: 65339029

Zastovpená: panem Josefem Fojtem, předsedou
kontaktní adresa: Nám.l. máje č. 1, Ráječko, 679 02

čtánek 1
Výše dotace a způsob poskytnutí dotace

1. Poskytovatel se na zéklaďé této smlouvy zavazuje poskytnout příjemci dotaci ve výši
98 000,_ Kč , slovy: devadesátosmtisíckoruněeských (dále jen ,rdotace"). Dotace je
neinvestiční.

Dotace bude po podpisu smlouvy zaslánana bankovní účetč.4211180214/6800
vedený u Sberbank a.s.

čHnek2

Podmínlry pro použitídotace

1.

Příjemce je oprávněn čerpat dotaci nejpozději do 31.12.2021. Prostředky dotace nelze
převádět bez předchoziho souhlasu rady obce do roku následujícího.

2.

Příjemce

3.

Příjemce je oprávněn provádět změny v účelupoužitídotace ( příloha č. 1 této
smlouvy) jen s písemným souhlasem poskytovatele. Za písemný souhlas se považuje
uzavření dodatku k této smlouvě, jehožpředmětem je požadovanázména.
Bez písemného souhlasu poskytovatele je možnéměnit:
strukturu čerpánípřidělené dotace zjednotlivých požadovaných položek rozpočtu
uvedených v žádosti, a to maximálně do výše 30 oÁ tozpočtovépoložky, ze které je
přesun v rámci jednotlivé položky realizován.

4.

Občerstvení a pomocný materiál pro občerstveníje možno
dotace hradit jen za
následuj ícíchpodmínek:
pokud se občerstveni podává na valných hromadách, výročníchschůzích,setkání
občanůapod.;
pokud občerstvenísloužíjako pitný a stravovaci režim pro soutěžíci,hráče - týká
se zejména sportovních akcí;
příjemce dotace je povinen vést účetnídoklady tak, aby znich bylo patmé, že
občerstveníIT azené z dotace sloužilo opravdu k pitnému a stravovacímu režimu
hráčů,soutěžících;
je nepřípustné zdotace hradit občerstvení, které je na akcích otganizace
prodáváno.

je povinen použítdotaci

maximálně hospodárným způsobem výhradně
k účeluuvedenému v přiloze č. 1 této smlouvy.

z

5.

Příjemce je povinen vést účetnictvív souladu s obecně platnými závaznými předpisy,
zejména zákonem č.5631199l Sb., o účetnictví,ve znénípozdějšíchpředpisů azajistit
řádné a oddělené sledování čerpánídotace. Účetnictví musí b/t vedeno úplně,
průkazným způsobem a tak, aby věrně zobtazovalo skutečnosti, které jsou jeho
předmětem

6.

Příjemce je povinen, pokud ho poskytovatel požádá, podat informace o výši čerpaní
dotace k 3 I .l2. příslušnéhokalendářního roku.

7.

Příjemce je povinen do 15 dnů oznámit poskytovateli zahájení insolveněního řízeni,
vstup právnické osoby do likvidace, změnu statutámího orgánu nebo jeho ělena,
změnu nálzvu, bankovního spojení, sídla či adresy.

8.

Příjemce je povinen oznétmítposkytovateli přeměnu právnické osoby do 15 dnů od
rozhodnutí příslušnéhoorgánu.

čUnet<3
Závérečná zpráva, finančnívypořádání dotace
1.

Příjemce je povinen předložit poskytovateli nejpozději do posledního pracovního
dne v měsíci únoru roka 2022 finančnívypořádaní dotace jako součást závěrečné
zprávy, Příjemce doložíťrnančnívypořádání dotace soupisem všech prvotních
účetnícha dalších dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů na formulaři
soupiska úěetních dokladů fuazených z posk;rtnuté dotace. Formulář závéreénézprávy
obsahující finančnívyúčtovánía formulář soupiska dokladů tvoří přílohu této
smlouvy. Tyto formulaře jsou závazné.
V případě, že pííjemcenedodržítermín předložení závěteěné zprávy, má poskytovatel
právo požadovat vrácení dotace. Příjemce je vtomto případě povinen vrátit dotaci do
30 dnů po obdrženívýzvy poskytovatele.

-
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2.

Příjemce

je

povinen

po dobu deseti let od ukončeníťtnancovéníze

strany

poskytovatele archivovat následuj ícípodkladové materiály:
a) Zádostvčetně příloh
b) Tuto smlouvu
c) Originály účetníchdokladů potvrzujících čerpanídotace
ď) Závérečnou zprávu a ťtnančnívyúčtovánídotace

čHnek l
Kontrola
1.

Poskytovatel nebo jím určený subjekt má právo kontroly, zdabyly finančníprostředky
dotace využity k poskytnutému účelua v souladu s podmínkami stanovenými touto
smlouvou. Poskytovatel oznámí příjemci dobu a místo kontroly. Příjemce je povinen
poskytnout vykonavateli součirrnost nutnou k provedení kontroly, předloží smlouvy,
originály všech účetníchdokladů váahujících se k čerpanídotace.
skytnout na v y žádání p o skytovatele
originály všech úěetních dokladů prokazujících vznik uznatelných výdajů avyužítí
prostředků v souladu s účelemuvedeným příloze č. 1 této smlouvy.

2. Příj emce se zav azttj e

a)

J.

po

Zaptavdivost a správnost závěrečnézptávy a finančníhovyúčtovánídotace odpovídá
osoba oprávněná jednat jménem příjemce, která tuto skuteěnost v závéreěné zprávé,
ve ťrnančnímvyúčtovtíní
dotace písemně potvrdí.

čhnek 5

Odstoupení od smlouvy
1.

Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy jestliže:
a) finančnípříspěvek poskytnutý příjemci poskytovatelem na základé této smlouvy;
byl použit v rozporu s úěelem nebo na jiný účel,než vymezuje příloha č. 1 této
smlouvy.
b) údaje o skutečnostech, a to v době před uzavřením této smlouvy, byly nepravdivé.

2, Příjemce je oprávněn odstoupit od této smlouvy,

jestliže mu poskytovatel neposkytne

finanění prostředky.
J.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením důvodu a doručeno
druhé smluvní straně.

čHnek 6

závéreóná ustanovení

9,

-Změny

a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou číslovaných

dodatků ke smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
10.

Příjemce souhlasí s tím, že v připadě zjištění závažných nedostatků při čerpání
finančníhopříspěvku včetně nedodrženítermínu odevzdéni vyúčtováníposkytnutých
finančníchpříspěvků za uplynulý kalendářní rok, je poskytovatel oprávněn vyloučit
v následujících 5-ti letech jeho žádosti o finančnípříspěvky zrozpočtu obce Ráječko.

11.

Smlouva se vystavuje ve 2 vyhotoveních, znichž kďždá smluvní strana obdržípo
jednom vyhotovení

12.

Příjemce svým podpisem stvrzuje spránost údajůuvedených v záblaví této smlouvy,
především paknáaev,sídlo, IČ,číslobankovního účtu.

Příjemce

Poskytovatel:
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žÁnost o posl(yTttutí DoTAcrzRozpočru oBcE nÁIEčxo
pRo RoK aoar.NA

pRovozspolrů

1. Žadatel - identifikačníúdaie

Název spolku:
Moravskoslezský kynologický svaz, Kynologický klub Ráječko, pobočný spolek

Úplná adresa sídla:

Obecl
Ulice:

Ráječko
Ráječko

PSČ:67902
č.p.,

Telefon/fax: 603 254 893
E-mail: vladan.feik@zelinka.cz
www: kkraiecko.cz
IČ:653 39 O29
Bankovní spoiení (čísloúčtu,kód banlry):
421,tL8O2t4/6800, vedený u Sberbank a.s.

Statutární orgán ( předseda)
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Kontaktní adresa: Ráječko, Nám.1, Májel, PSČ 679 02
Telefon/fax: 607 852 568
E-mail: jfojt@atlas.cz

charakteristika činnosti
zaměření činnosti žadatele:
Účelem Kynologického klubu je zaiištění všestrannéhosportovního ryžití
záiemců o chov a qýcvik psů z řad dospělých i mládeže v souladu s posláním a
cíli Mezinárodní lrynologické organizace FCI. Kynologický klub aktivně
spolupracuie s MSKS,iehožie pobočným spolkem. Organizuie soutěže,
výcvikové akce (výstaw, svody; bonitace, přebory a iiné).
2.

Stručný popis činnosti/aktivitv roce 2O2O:
V roce 2O2O jsme pořádali vlastní závody s celorepublikovou účastív oblasti AGILITY.
V průběhu roku jsme poskytovali tréninkové hodiny členůmi veřejnosti a to min. 2x
týdně na našem cvičišti.
Naši členovése účastnilizávodů (reprezentovali klub a tím i obec) v řadě závodŮ, vČ.
pořádaných jinými kluby
"toušek
MsKS.
Ve spolupráci s členy jiných klubů MSKS byly pořádány qiwikové kousací dny.

ř§:!:::i;.[1,ou,,, kynologické zkoušky.,.a*.i
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!.tJšel ry!žitídotace

a rozpočet předkládané žádosJt

Učel využitídotace, odůvodněnížádosti :
Mimo běŽných udržovacích prací a úhradě provozních nákladů vyvstala potřeba opravít
kuchyňku klubu po menšívodní havárii způsobené špatným vodovodním a odpadním
systémem, díky Čemuždošlo k poškození kuchyňské IínlE a vzedmutí dlažby,
R,ozPoČet furo

kaŽdý jednotlivou položku - projekt/akci/činnost uved'te a) př.edpoktádané náklady b)

výŠÍpoŽadované clotace

z rozpočtu obce). V případě, že počet řódků ve Jbrmuláři je nedostatečný, je možné
dalŠÍřúdky přidat, popř. rozpočet přiložit na samostatném lisru, při zachování uvedené struktury.

Úhrada nál<ladů na el.
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traktoru, olej a spotřební
mat. - servis traktorů,
na údržbuobjektu
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Celková qýše požadované dotace:

Čestnéprohlášení o bezdlužnosti
rovněŽpotvrzuji,žežarlatel ke dnipodání žádosti nemá žádnésp|atné závazl<y

.Svým podpisem

ve vztahu ke státnínru rozpoČtu, ke státnímu fondu, finančnímuúřadu, zdravotní pojišťovně,
sPlavě socttt|nitro zabezpecelll lleb0 t,ozpoctu uzemniho samosprávného celku a jimzřízeným

organizacím, ani proti němu nebylo zahájeno insolvenčnířízení.

V Ráječku dne14.10.2o2o

Podpis statutárního orgánu
Popř. razítko - ylastní-li organizace

